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19. Kracht
Filippenzen 4:13
Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.
Nehemia 8:11b
Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.
2Korinthe 4:7
Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God
zou zijn en niet uit ons.
Zacharias 4:6b
Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de
legermachten.
2 Korinthe 12:9, 10b
Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik
veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Want
wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Jesaja 30:15
Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,
Jesaja 40:31
maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan
als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Deuternomium 33:25b
laat uw kracht zijn overeenkomstig uw dagen!

20. Vervolging
2 Timotheus 3:12
En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
Mattheus 5:10-12
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der
hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u
spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo
hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.
Mattheus 10:23a
Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere,
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Romeinen 8:31b
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Lukas 21:15
Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen
weerspreken of weerstaan.
Lukas 21:17-19
En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van
uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.
Johannes 15:20
Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij
vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen
zij ook het uwe in acht nemen.
Filippenzen 1:29
Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven,
maar ook voor Hem te lijden,
Mattheus 5:44
Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u
haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;
Johannes 16:2
Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst
te bewijzen.
Handelingen 5: 38b-39
Als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden,
maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen
God blijkt te strijden.

21. Bescherming
Lukas 10:19
Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle
kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.
Jesaja 59:1
Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen,
en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.
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Spreuken 14:26
In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.
Exodus 14:14
De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
Psalm 34:8
De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
Psalm 34:18
Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
Spreuken 1:33
Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.
Spreuken 18:10
De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een
veilige vesting gezet.

Wordt vervolgd

